
ZÁKON Č. 440/2015 Z.z.

O ŠPORTE
Vplyv zákona na účtovníctvo, dane a odvody

Alica Fisterová



VEREJNÉ PROSTRIEDKY VS. PRÍJEM ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Alica Fisterová
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Dotácie

Príspevok 
uznanému športu

Príspevok na národný 
športový projekt

Príspevok na športový poukaz

Prostriedky EÚ, granty z iných štátov, obcí, VÚC

V súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové 
pravidlá verejnej správy“)  sa za verejné  prostriedky 
považujú všetky finančné prostriedky, s ktorými 
hospodária všetky subjekty verejnej správy

- Definované § 65 ods. 3)
- Poskytnuté iba osobe, ktorá má 

spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov

- Zoznam poskytovateľov prostriedkov zo ŠR 
zverejňuje MŠ SR

- Prijímateľ POVINNOSŤ zverejňovať použitie 
do 25.dňa nasled. mesiaca alebo 
transparentný účet



PRIJÍMATEĽ VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

§ 9/1 OZ má povinnosť vyberať členský príspevok od svojich členov

§ 9/4 OZ overenie UZ audítorom ,ak:
- Príjem VP > 100.000 € alebo všetky príjmy  > 400.000 €
( týka sa zisťovania skutočností už za účtovné obdobie 2015)

§ 9/4 OZ overenie výročnej správy audítorom 

§ 10/1 zriadenie funkcie hlavného kontrolóra, ak za dve účtovné 
obdobie po sebe dosiahne príjem zo štátneho rozpočtu > 50.000 € 
(vetvenie)
(skúma sa už účtovné obdobie 2014 a 2015)

Alica Fisterová



SPÔSOBILOSŤ PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

Fyzická osoba

Zapísaná údaje v registri FO 
v športe (§80)

Nebola jej 6 mesiacov pred podaním 
žiadosti uložená sankcia za závažné 

porušenie povinností § 98 ods. 1

Zriadený osobitný účet na príjem 
verejných prostriedkov

Športová organizácia

Zapísaná údaje v registri PO 
v športe (§81)

Nebola jej 6 mesiacov pred podaním 
žiadosti uložená sankcia za závažné 

porušenie povinností § 98 ods. 1

Zriadený osobitný účet na príjem 
verejných prostriedkov

ŠPORTOVÝ ZVAZ ALEBO NÁRODNÝ 
ŠPORTOVÝ ZVÄZ

Stanovy v súlade s § 19 až 23

Činnosť športového zväzu alebo 
športovej organizácie OZ v súlade s § 19 

až 23

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej FO a 
športovej organizácii

Alica Fisterová



STRATA SPÔSOBILOSŤI PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH 
PROSTRIEDKOV

Keď prestane 
spĺňať základné 

podmienky

Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
o uložení sankcie pri spáchaní 

priestupku (neoprávnená 
manipulácia so zakázanými 

látkami)

Dňom skončenia kontroly 
vykonanej hlavným 

kontrolórom športu, v ktorom 
boli zistené nedostatky v 
oblasti boja proti dopingu

Dňom nadobudnutia 
právoplatnosti 

rozhodnutia o porušení 
pravidiel súťaže (§ 

88/3) - 

Dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia 

k porušeniu 
antidopingových pravidiel

V prípade nepreukázania 
úplnosti, pravdivosti údajov 
zapísaných v IS športe ( na 

žiadosť hlavného kontrolóra v 
športe, Min.školstva

Nepreukázaním, že 
nastali skutočnosti, 

ktoré viedli ku 
spáchaniu 

SPRÁVNEHO 
DELIKTU § 98

ŠPORTOVÉ 
ORGANIZÁCIE

Nezabezpečenie 
odborne 

spôsobilého  
športového 
odborníka

Neumožní účasť 
na športovej 
reprezentácii

Nevyberá ročný 
príspevok od 

osôb s jej 
príslušnosťou

Neoverená 
účtovná závierka 
a výročná správa 

audítorom

Nezverejnenie 
výročnej správy

Nevytvorí 
podmienky na 

nezávislý výkon 
kontroly

Nezriadi alebo 
neobsadí funkciu 

kontrolóra
Alica Fisterová



STRATA SPÔSOBILOSTI PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV
Správne delikty a priestupky

Alica Fisterová

S
an

kc
ia

 1
00

 –
 1

0.
00

0 
€

- Neoverí UZ a VS audítorom
- Nevypracuje VS
- Výročná správa bez 
náležitostí
- Neposkytne súčinnosť 
kontrolórovi alebo hl. 
kontrolórovi športu
- Nezabezpečí prístup 
kontrolóra k podkladom
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- Nezabezpečenie športového odborníka s 
odbornou spôsobilosťou
- Opatrenia proti negatívnym javov v športe
- Nepozastaví vykonávanie športovej 
činnosti osobe odsúdenej za trestný čin 
športovej korupcie
- Nezakáže vykonávanie športovej činnosti 
osobe odsúdenej za trestný čin športovej 
korupcie

• Nepredloženie zmlúv na evidenciu zmlúv a dohôd
• - Neuchová zápisnicu
• - Uplatní obmedzenie voči športovému odborníkovi alebo 

športovcovi
• - Neoboznámi športovca o jeho právach a povinnostiach
• - Poruší zásadu rovnakého zaobchádzania
• - Vykonanie športovej činnosti bez zapísania v IS športu

Sankcia
50–3.000€



SPÔSOBILOSŤ PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV
 v súčasnosti

Predpokladá sa automaticky u každej fyzickej a právnickej osobe, ak 
sa nepreukáže inak

Zriadený osobitný účet na prijímanie verejných prostriedkov

Zriadený osobitný účet na prijímanie prostriedkov zo sponzorského

Alica Fisterová



PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Povinnosti prijímateľa prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu

Priebežne zverejňovať informácie o 
prijatí a spôsobe použitia prostriedkov 
zo ŠR

Oznámenie adresy webového 
sídla, na ktorom sú údaje 

zobrazené

Alica Fisterová

Dotácie

Príspevok uznanému 
športu

Príspevok na národný športový projekt

Príspevok na športový poukaz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

alebo
TRANSPARENTNÝ ÚČET

Do 25.dňa nasledujúceho  
kalendárneho mesiaca



ZMLUVA O SPONZORSTVE V 
ŠPORTE

Alica Fisterová



Porušenie:
Uvedenie nepravdivých údajov v ČV = správny delikt so sankciou od 
300 do 30.000 € + strata daňového benefitu

§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE z pohľadu ŠO

PRIJÍMATEĽ
(sponzorovaný)

POSKYTOVATEĽ
(sponzor)

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA
Fyzická osoba - 

podnikateľ
Právnická osoba
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POVINNOSTI:
Čestné vyhlásenie (ČV) sponzora, že nie je dlžníkom 
(dane,  sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne), a nie je v 
konkurze

DAŇOVO UZNATEĽNÝ NÁKLAD 
● po zaplatení a použití
● vytvorenie kladného základu dane
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Nezisková 
organizácia

Obchodná 
spoločnosť

Fyzická osoba - 
prenajímateľ

PODMIENKY:
● ŠO musí byť členom národného športového 

zväzu, národnej športovej organizácie alebo 
medzinárodnej športovej organizácie

● Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
● Oznámenie adresu webového sídla, kde budú 

údaje o čerpaní zobrazené

Alica Fisterová

POVINNOSTI:
● Zverejnenie v IS Športu do 30 dní od podpisu
● Čerpanie priebežne zverejňovať do 25.dňa 

nasledujúceho mesiaca alebo použiť 
transparentný účet



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE
- podstatné náležitosti

Identifikačné 
údaje zmluvných 

strán

● Najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po 
roku, v kt. bola poskytnutá prvá časť

Obdobie trvania 
zmluvy

● Napr. odstúpenie, dohoda, výpoveď ...Spôsob zániku 
zmluvy

● Iba na dohodnutý účel súvisiaci so športovou 
činnosťou vykonávanou sponzorovaným

● Hmotný majetok, nájomné, prevádzkové náklady.
Účel sponzorského

● Vrátane časového rozvrhnutia, spôsobu jeho 
poskytnutia a použitia

Rozsah 
sponzorského

● ktoré musí sponzorovaný plniť na poskytnutie 
sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich 
splnenia

Podmienky 
sponzorovaného

Prílohy
Výpis z IS v športe o 

spôsobilosti prijímateľa 
verejných prostriedkov

Čestné vyhlásenie 
štatutárneho orgánu 

sponzora o vysporiadaní 
všetkých záväzkov so 

štátnym rozpočtom, so 
zdravotnými poisťovňami, 

sociálnou poisťovňou a 
nie je voči nemu 

vyhlásený konkurz, 
reštrukturalizácia, alebo 

nebol zamietnutý konkurz

Alica Fisterová



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE

Alica Fisterová
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Právnická 
osoba

Fyzická osoba - 
prenajímateľ

Fyzická osoba - 
podnikateľ

PODMIENKY:
1) Úhrada sponzorského
2) Použitie sponzorovaným
3) Vytvorenie kladného základu dane

SPONZOROVANÝ:
● Športová organizácia
● Reprezentant SR (profesionálny, 

amatérsky)
● Talentovaný športovec so zmluvou o 

príprave talentovaného športovca
● Profesionálny športovec
● Inštruktor športu, tréner



VYTVORENIE KLADNÉHO ZÁKLADU DANE
§ 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov

Výnosy Náklady
Hospodársky 

výsledok
r. 100

Úprava hospodárskeho výsledku na základ dane

Pripočítateľné položky r. 200 Odpočítateľné položky r. 300

Zdaniteľné 
príjmy

Zdaniteľné 
výdavky

Základ 
dane
r. 301

Alica Fisterová



VYTVORENIE KLADNÉHO ZÁKLADU DANE
§ 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov

ZÁKLAD DANE pred úpravou o 

§ 17/19/h – pripočítateľná položka u sponzora, ktorý nevykázal ZD, aby si sponzorské mohol 
ponechať v daňových výdavkoch

§ 17/34 – pripočítateľnú položku, ak nebola vykázaná výška ZD pre uplatnenie celého 
ročného odpisu z osobného automobilu s OC > 48.000 €

§ 17/35 – pripočítateľná položka, ak nebola vykázaná výška ZD pre uplatnenie celého 
nájomného z osobného automobilu s OC > 48.000 €

§ 17/37 – odpočítateľnú položku, ak daňovník splnil podmienky pre uplatnenie paušálnej 
sumy pri duálnom vzdelávaní

§ 19/3/n – pripočítateľnú položku, ak mal daňovník uplatnené viac ako 5% zo ZD za 
nepovinné členské v právnickej osobe

§21/1/h – pripočítateľnú položku, ak mal daňovník uplatnené viac ako 5% zo ZD na víno ako 
reklamný predmet

Alica Fisterová



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE

Alica Fisterová
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Inštruktor športu,
tréner

Športová organizácia
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Zmluva o prof.vyk.športu

Prac.pomer v RŠS

SZČO

Zmluva o amat.vyk.športu

Zml. o príprave 
talentovaného športovca

Dohoda o vykonaní práce

Bez zmluvy

Reprezentant (bez 
ohľadu či amatér 
alebo profesionál)

Prac.pomer

Ostatné formy

Príjem zo ZoS
Ostatné príjmy

§ 8 ods. 1 písm. p)

Použitie S
§ 8 ods. 14

Príjem zo ZoS
Príjmy z 

podnikania 
§ 6 ods. 2 písm. e)

Použitie S
§ 17 ods. 3 písm. k) 

a písm. l)

§ 8 iné
§ 8 ods. 2 prvá veta

§ 17 ods. 3 písm. k) a l)



SPONZORSKÁ ZMLUVA VS. ZMLUVA O REKLAME

Alica Fisterová

Sponzorská zmluva

Sponzor sa zaväzuje poskytnúť priame alebo 
nepriame peňažné alebo nepeňažné plnenie a 
sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi 

spájať obchodné meno s ním a použiť 
sponzorské na dohodnutý účel spojený so 

športovou činnosťou

Účel: podpora športovej činnosti športovcov, 
trénerov a inštruktorov športu a športových 

odborníkov

Priamo v zákone zadefinovaný postup 
uplatňovania sponzorského do nákladov
Daňová kontrola skúma dodržanie 
zákonných podmienok

Povinnosť zverejňovania

Zmluva o reklame

reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné 
oznámenie v každej podobe súvisiace s 
obchodnou, podnikateľskou alebo inou 
zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť 
produkty na trhu,

Bežná obchodná činnosť

§ 19/2/k DzP = výdavky na reklamu 
vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej 
činnosti daňovníka, tovaru, služieb, 
nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej 
známky, obchodného označenia výrobkov a 
iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou 
daňovníka so zámerom dosiahnutia, 
zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia 
príjmov daňovníka,
Daňová kontrola skúma účel



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE
- porušenie podmienok

SPONZOR

Alica Fisterová

SPONZOROVANÝ

Použitie prostriedkov v rozpore so zmluvou

Porušenie ustanovení zákona

Uvedenie nepravdivých údajov v zmluve

Vrátenie finančných prostriedkov

Povinnosť podať dodatočné daňové 
priznanie a zdaniť prijatého sponzorského

Odstúpenie od zmluvy

Povinnosť podať dodatočné daňové 
priznanie a dodaniť výšku poskytnutého 

sponzorského

Dopustí sa správneho deliktu so sankciou 
od 300 – 30.000 €



OPATRENIE MF SR MF/24342/2007-74 PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE 
NEZISKOVÝ SEKTOR

§ 67/2 Účet 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb
- Prijaté finančné príspevky
- Nárok na finančné príspevky od právnických osôb
- Prijaté finančné prostriedky ako dar
- Prijaté peňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve

(Pokladnica, Bankový účet, Ostatné pohľadávky)

§ 67/3 Sponzorské na obstaranie dlhodobý majetok
- Cez  384 Výnosy budúcich období

§ 67/4 Operácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- Nespotrebované poistné (cez 384 Výnosy budúcich období)

§ 67/8 Nepoužitie sponzorského, použitie v rozpore s účelom v zmluve, 
iné porušenie zákona
- Cez 325 Ostatné záväzky Alica Fisterová



Opatrenie MF SR  MF/17616/2013-74 – UZ pre neziskový sektor - PU

DOPLNENIE POZNÁMOK

Článok III, ods. (15)
-Doplnenie Prehľadu o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov 
budúcich období:
f) Zostatok nepoužitého peňažného plnenia Zmluvy o sponzorstve
g) Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

Upravená bola Vzorová tabuľka č čl. III ods. 15. – doplnenie o body f) a g)

Alica Fisterová



POLOŽKY VÝNOSOV BUDÚCICH 
OBDOBÍ Z DÔVODU

Stav na konci 
bezprostredne 

predch. 
účtovného ob

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku     
Dlhodobého majetku obstaraného z 
dotácie     
Dlhodobého majetku obstaraného z 
finančného daru     
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z 
prostriedkov Európskej únie     
Dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku     
Grantu     
Podielu zaplatenej dane

    
Dlhodobého majetku obstaraného z 
podielu zaplatenej dane     
Nepoužitého sponzorského     

Dlhodobého majetku obstaraného 
zo sponzorského     

Alica Fisterová



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE A DPH

Zmluva o sponzorstve v športe

S protiplnením

Bez protiplnenia

Obchodná 
spoločnosť

Neziskový 
sektor

Neziskový 
sektor

Obchodná 
spoločnosť

Považované za dar

§ 33 Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia 
so športom alebo telesnou výchovou, dodávané 
osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej 
výchove, ak sú tieto služby dodávaného právnickou 
alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku 
alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.
§ 4 ods. 7 nevstupuje do obratu

Zdaniteľný obchod
Vstupuje do skúmania obratu
PLATITEĽ DPH – z prijatého sponz. 
odvádza DPH

Sponzor

Platiteľ DPH

Neplatiteľ DPH

Možnosť uplatniť odpočítanie DPH

Bez možnosti uplatniť odpočítanie DPH

Krajina EU 
alebo tretí štát

tu
ze

m
sk

ý

Povinná 
registrácia k DPH 

§ 7a



ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE
Alica Fisterová



§ 9/3 každá športová organizácia (BEZ OHĽADU NA PRÁVNU 
FORMU) povinnosť mať účtovné obdobie KALENDÁRNY ROK

ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

● Je právnická osoba, ktorej predmetom alebo cieľom činnosti je športová činnosť

● ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ – vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora 
alebo rozvoj športu

Alica Fisterová

Občianske 
združenie

Neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne 

prospešné služby

Spoločnosť s 
ručením 

obmedzeným

Akciová 
spoločnosť



ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE – občianske združenia

● Ročný členský príspevok na svoju činnosť, ak je prijímateľ verejných 
prostriedkov

● Možnosť vykonávať aj inú činnosť
● Účtovným obdobím môže byť iba KALENDÁRNY ROK

Zákon o účtovníctve

•§ 3 ods. 6 písm. b) Písomné oznámenie 
najmenej 15 dní pred zmenou ÚO

•§ 3 ods. 7 Ak oznámenie nie je DU 
doručené v stanovenej lehote, UJ nesmie 
uplatniť zmenu.

Zákon o dani z príjmov

•§ 41 ods. 10 Ak daňovník mení 
zdaňovacie obdobie je povinný podať 
daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 
ukončené dňom predchádzajúcim dňu 
zmeny v lehote podľa § 49 ods. 2.

•§ 41 ods. 11
•§ 49 ods. 2 DP sa podáva do 3 

kalendárnych mesiacov po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia, v tomto období je 
daň aj splatná. 

•§ 49 ods. 3 možnosť odloženia podania 
DP a splatnosti dane o ďalšie 3 mesiace



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA – NEZISKOVÝ SEKTOR - PU

UZ sa ukladá v listinnej podobe alebo 
elektronicky:

Ak má UJ povinnosť podať 
daňové priznanie 
(§ 41 ods. 1 ZDP)

Ak má povinnosť overenia 
účtovnej závierky audítorom

§ 19 ods. 4 ZoÚ 
veľkostné kritériá

§ 9 ods. 4 ZoŠ
- Príjem verejných prostriedkov > 
100.000€
 - všetky príjmy > 400.000 €

Alica Fisterová



OVERENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY AUDÍTOROM

Zákon o účtovníctve

a) OBCHODNÁ 
SPOLOČNOSŤ
• Majetok > 1.000.000 €
• Čistý obrat > 2.000.000 €
• Priem.počet zamest. > 30

b) AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ -  ak 
má akcie na regulovanom trhu

c) PRÍJEMCOVIA 
ASIGNAČNEJ 
DANE – ak hodnota prijatej 
dane je > 35.000 €; a to za každé 
účtovné obdobie, v ktorom boli 
prostriedky použité

Zákon o športe

OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE, ktoré je 
prijímateľom verejných 
prostriedkov, ak

a) Príjem verejných 
prostriedkov > 
100.000 € 
alebo
b) Všetky príjmy > 
400.000 € 

Osobitné predpisy

a) Nadácie
b) Banky



VÝROČNÁ SPRÁVA - obsah

Alica Fisterová

Zákon o účtovníctve

Informácie o:
● Vývoji ÚJ, 
● významné riziká a neistoty, 
● prognózy vývoja, 
● finančné ukazovatele, 
● Vplyv na životné prostredie
● Udalostiach osobitného 

významu, ktoré nastali po 
skončení UO

● Nákladoch na výskum a vývoj
● O nadobúdaní vlastných akcií, 

obchodných podielov
● O návrhu na rozdelenie zisku 

alebo vyrovnania straty
● Organizačných zložkách v 

zahraničí

SPRACOVANIE, OVERENIE, 
ZVEREJNENIE A ULOŽENIE DO 
REGISTRA UZ: najneskôr do konca 
nasledujúceho roka

Zákon o športe

OBČIANSKE ZDRUŽENIA
● Prehľad vykonávaných činností a projektov
● Prehľad dosiahnutých športových výsledkov
● Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov, výrok 

audítora
● Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
● Zoznam príjemcov, ktorým poskytla ŠO z rozpočtu prostriedky 

v súhrnnej výške > 5.000 €
● Stav a pohyb majetku a záväzkov
● Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty
● Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných 

predpisoch
● Zmeny v zložení orgánov
● Ďalšie údaje podľa predpisov ŠO

SPRACOVANIE : do 6 mesiacov po skončení UO, ak nie je v interných 
dokumentoch stanovený skôr
PREROKOVANIE NAJVYŠŠÍM ORGÁNOM
ZVEREJNENIE A ULOŽENIE DO REGISTRA UZ: do 15 dní po 
prerokovaní, najneskôr však do 31.júla

A
k 

je
 Š

O
 z

ak
la

da
te

ľo
m

 

al
eb

o 
sp

ol
oč

ní
ko

m
 v

 

ob
ch

od
ne

j s
po

lo
čn

os
ti,

 

vý
ro

čn
á 

sp
rá

va
 m

us
í 

ob
sa

ho
va

ť a
j ú

da
je

 o
 n

ej



PRIORITNÉ KROKY 
ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCII

ZVEREJNENIE 
INFORMÁCII

• na vlastnom 
webe alebo 
webe zväz

KONTROLA 
ZVEREJNENÝCH 

INFORMÁCII
• podľa § 80 a 81

VYTVORENIE 
ZOZNAMOV 

• dobrovoľníckych 
zmlúv, 

• profesionálnych 
zmlúv, 

• športových 
odborníkov,

• dobrovoľníckych 
zmlúv, 

• sponozroských 
zmlúv

ZVEREJNENIE
• Použitia 

prostriedkov zo 
ŠR

• Použitia 
sponzorského

Alica Fisterová



ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA JE POVINNÁ DO 30.JÚNA 2016

• dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu
• Opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží
• Opatrenia proti negatívnym javom v športe

Zabezpečiť vo svojej pôsobnosti

• Negatívne javy podľa predchádzajúceho bodu ako DISCIPLINÁRNE 
PREVINENIE

Upraviť vo svojich predpisoch

• Zo zasadania a konania volieb do orgánov športovej organizácie sa 
vyhotovuje zápisnica

• Obsah zápisnice: meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na 
zasadaní

• Uchovávanie zápisnice minimálne 6 rokov, alebo podľa 
zakladajúceho dokumentu ak stanovuje dlhšiu dobu

Zasadania najvyššieho orgánu

Alica Fisterová



a) meno, priezvisko, titul, 
b) dátum narodenia, 
d) jedinečný identifikátor osoby, 
e) rodné číslo, 
f) štátna príslušnosť, 
g) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, 
h) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, 
i) adresa na doručovanie, 
j) adresa elektronickej pošty, 
k) číslo bankového účtu na príjem a použitie 

1.  dotácie, 
2. sponzorského, 

l) druh športu, 
m) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, 
n) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú 
organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy, 
o) športové výsledky na významných súťažiach, 
p) čestné štátne tituly a ocenenia, 
q) príslušnosť k športovým organizáciám, 
r) dátum poslednej účasti na súťaži, 

POVINNOSTI ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

Alica Fisterová

VEDENIE ZDROJOVEJ EVIDENCIE § 8 ods. 3 ZoŠ

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB S JEJ PRÍSLUŠNOSŤOU



§ 
80

/4

O 
PROFESIONÁLNOM 
ŠPORTOVCOVI
a) overení zdravotnej 
spôsobilosti, 
b) športovej 
reprezentácii vrátane 
názvu štátu, ktorý 
reprezentuje. 

§ 
80

/5

O AMATÉRSKOM 
ŠPRORTOVCOVI
a) overení zdravotnej 
spôsobilosti, 
b) športovej 
reprezentácii vrátane 
názvu štátu, ktorý 
reprezentuje. 

§ 
80

/6

O ŠPORTOVÝCH 
ODBORNÍKOCH
a) druh odbornej 
činnosti v športe, 
b) číslo dokladu o 
odbornej 
spôsobilosti, 
c) dátum vzniku a 
skončenia odbornej 
spôsobilosti, ak je 
časovo obmedzená, 
d) označenie osoby, 
ktorá overila odbornú 
spôsobilosť 
športového 
odborníka, 
e) označenie osoby, 
ktorá vydala doklad o 
odbornej 
spôsobilosti, 
f) údaj o overení 
bezúhonnosti, 
g) údaje o dátume 
vzniku a zániku 
funkčného obdobia a 
označenie 
vykonávanej funkcie, 
ak ide o športového 
odborníka podľa § 6 
ods. 1 písm. e) až g). 

§ 
80

/7

O 
DOBROVOĽNÍKOVI
a) označenie 
prijímateľa 
dobrovoľníckej 
činnosti, 
b) označenie 
vysielajúcej 
organizácie, 
c) miesto, obsah a 
trvanie 
dobrovoľníckej 
činnosti, 
d) súťaž alebo 
projekt, v súvislosti s 
ktorým bola 
vykonávaná 
dobrovoľnícka 
činnosť, 
e) poskytnuté 
materiálne 
zabezpečenie a 
náhrady. 

VEDENIE ZDROJOVEJ EVIDENCIE § 8 ods. 3 ZoŠ

POVINNOSŤ ZAPÍSANIA TÝCHTO  ÚDAJOV DO 10 DNÍ OD ZAPÍSANIA TÝCHTO ÚDAJOV VO 
SVOJEJ ZDROJOVEJ EVIDENCII



ZÁKON Č. 431/2002 O ÚČTOVNÍCTVE
v znení novely 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite (od 17.6.2016)

a) neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1 
alebo nezostavila účtovnú závierku 
podľa § 6 ods. 4,
n) porušila ustanovenie § 11 ods. 3 .

b) neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c) neuložila dokumenty podľa § 23a a 23b, nezverejnila dokumenty podľa § 23d 
alebo nevyhovela výzve podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo 
určenom rozsahu,
d) nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou 
správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,
e) nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2,
F) NEMALA ZRIADENÝ VÝBOR PRE AUDIT PODĽA § 19A ,
f) neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto PORUŠENIE MALO VPLYV na nesprávne 
vykázanie skutočností v účtovnej závierke,

g) neviedla účtovníctvo podľa § 8 a 
toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie 
skutočností v účtovnej závierke

h)  porušila ustanovenia § 9 , 
i)  porušila ustanovenia § 17 , 
j) nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28 , 
k) porušila ustanovenia § 31 , 
l) porušila ustanovenia § 34 , 
m) porušila ustanovenia § 35 , 

§38 ods.(1) SPRÁVNEHO DELIKTU SA 
DOPUSTÍ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA, AK

POKUTA do 1.000.000 €

POKUTA do 100.000 €

POKUTA DO 1.000 €

POKUTA do 3.000.000 
€

Alica Fisterová



KONTROLÓR V ŠPORTE
Alica Fisterová



KONTROLÓR

POVINNOSŤ ZRIADIŤ A OBSADIŤ FUNKCIU KONTROLÓRA
Ak ŠO má dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu presahujúci 50.000 € ročne

POVINNOSŤ VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE NEZÁVISLÝ VÝKON 
VNÚTORNEJ KONTROLY

TRVANIE POVINNOSTI
• ŠO je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v 

ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu

PRECHODNÉ USTANOVENIA
- ustanovenia platia od 1.1.2016, športové organizácie ús povinné skúmať splnenie podmienok za 
rok 2014 a 2015
Ak spĺňajú podmienky majú ŠO povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra do 30.06.2016

Alica Fisterová



KONTROLÓR

Hlavný kontrolór 
športu

• Vykonáva odbornú kontrolu v ŠO, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu alebo prijímateľmi sponzorského

• Postupuje podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
• Vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva
• Funkčné obdobie 5 rokov, max. 2 po sebe nasledujúce obdobia
• OBLASŤ PÔSOBNOSTI:

• národné športové zväzy, 
• všetky športové organizácie, 

• obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou športových zväzov

Kontrolór 
národného 

športového zväzu

• Členovia ŠO sú povinní poskytnúť súčinnosť (predkladanie dokladov ...) § 13 ods. 5
• OBLASŤ PÔSOBNOSTI – 

• konkrétny športový zväz, 
• obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou športového zväzu, 

• členovia športového zväzu

Kontrolór 
športovej 

organizácie

• OBLASŤ PÔSOBNOSTI – športová organizácia

Alica Fisterová



HLAVNÝ KONTROLÓR ŠPORTU
✓ Hospodárenie
✓ Efektívne, účinné a účelové využívanie verejných prostriedkov
✓ Využitie sponzorského
✓ Dodržiavanie jednotných pravidiel riadenia a koordinácie rezortných športových 

stredísk

✓ Plnenie úloh kontrolórov §13
✓ Vzdelávanie kontrolórov

Kontroluje

✓ Nad vykonávaním skúšky kontrolóra

Posudzuje ✓ Súlad stanov s § 19 až 23 zákona

Oprávnenie
• Vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov ŠO, ak účel kontroly nemožno 

dosiahnuť inak 
• Overovať totožnosť osoby s príslušnosťou k ŠO

Predkladá ✓ Najmenej raz ročne vláde správu o svojej činnosti
✓ Do 90 dní po uplynutí kalendárneho roku

Metodicky 
usmerňuje

Vykonáva 
dohľad

Alica Fisterová



POSTUP PRI KONTROLE

• Z vlastnej iniciatívy
• Z podnetu orgánu športovej organizácie
• Podnetu osoby s príslušnosťou k ŠO
• Z podnetu hlavného kontrolóra športu
• Z podnetu ministerstva školstva

Vykonáva činnosť

• V ním určenej lehote poskytnutie originálov alebo overených kópii dokladov, 
písomností, záznamov dát

• Vyhotovovať si fotokópie z predložených dokladov

Oprávnenie

• Vypracovať do 10 dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti
• Obsah

• Identifikačné údaje FO uvedenej v správe
• Pôvod podnetu
• Predmet kontroly
• Zistenia
• Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia
• Lehota na splnenie opatrení prijatých na náhradu nedostatkov
• Deň začatia a skončenia kontroly

Správa z kontrolnej činnosti

Alica Fisterová



ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE
(zameranie na daňové a odvodové zaťaženie)

Alica Fisterová



ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE

● Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
● Zmluva o amatérskom vykonávaní športu
● Zmluva o príprave talentovaného športovca



Profesionálne vykonávanie 
športu

Na základe 

zmluvy o 
profesionálnom 

vykonávaní športu

pracovnoprávneho 
vzťahu

ako samostatne 
zárobkovo činná 

osoba

Alica Fisterová



Zmluva o profesionálnom 
vykonávaní športu
● Podstatné náležitosti

● Meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa 
trvalého pobytu

● Názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, 
práva forma, sídlo, označenie príslušného registra

● Obdobie trvania zmluvy
● Druh športu, ktorý má športovec vykonávať
● Mzda a mzdové podmienky
● Používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca
● Výmera dovolenky a spôsob jej čerpania
● Deň začatia vykonávania športu
● Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy
● Miesto a dátum podpisu zmluvy



Zmluva o profesionálnom 
vykonávaní športu
● Obligatórne náležitosti

● Miesto pravidelného vykonávania športu 
● Dĺžka výpovednej lehoty
● Výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu 

a podmienky ich náhrady športovou organizáciou
● Pravidlá krátenia dovolenky
● Zabezpečenie zmluvných práv a povinnosti
● Rozhodné právo
● Rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých 

jazykoch
● Rozsah mlčanlivosti



Pracovná zmluva Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

ROZDIELY MEDZI PRACOVNOU ZMLUVOU A ZMLUVOU O PROF. VYK. ŠPORTU

Priemerný 
zárobok

Pracovný 
čas

Výpoved
ná lehota

Dovolenka

Skončenie
Mzda Odpočinok



Ustanovenia zákonníka práce platné pre pracovnú zmluvu a zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu

Splatnosť a výplata 
mzdy Zrážky zo mzdy Zákaz výpovede Pracovný posudok a 

potvrdenie

Krátenie dovolenky Prekážky v práci Kontrola odborovým 
orgánom

Materská a 
rodičovská 
dovolenka

Predchádzanie 
škodám

Zodpovednosť 
zamestnanca za 
stratu zverených 

prostriedkov

Rozsah a spôsob 
náhrady škody

Plnenie pracovných 
úloh a priama 
súvislosť s ním

Účasť 
zamestnancov v 

pracovnoprávnych 
vzťahoch a jej formy

Odborová 
organizácia Právo na informácie Kontrolná činnosť



Pracovný pomer podľa Zákonníka práce

Zdravotné poistenie:
Podľa zákona č. 580/2004 Z.z.  o 
zdravotnom poistení sa považuje za 
zamestnanca. Športová organizácia 
prihlasuje športovca do zdravotnej 
poisťovne a platí zdravotné odvody do ZP.

Sociálne poistenie:
Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 
poistení sa považuje za zamestnanca. 
Športová organizácia prihlasuje športovca 
do sociálnej poisťovne a platí sociálne 
poistenie do ZP.

Daň z príjmov fyzických osôb
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov sa príjem považuje za príjem zo 
závislej činnosti § 5 ods, 1 písm. a).
NÁROK NA: 
- nezdaniteľnú časť základu dane (rok 

2016:....);
- Daňový bonus ( 2016: ...)

Ak športovec nepoberá iné príjmy, špotová 
organizácia vykonáva Ročné zúčtovanie 
dane z príjmov zo závislej činnosti.

Zmluva o profesionálnom vykonávaní 
športu

Zdravotné poistenie:
Podľa zákona č. 580/2004 Z.z.  o 
zdravotnom poistení sa športovec 
nepovažuje za zamestnanca. Športová 
organizácia ho neprihlasuje ako svojho 
zamestnanca do ZP. Športovec musí mať 
zabezpečené zdravotné poistenie iným 
spôsobom.

Sociálne poistenie:
Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 
poistení  - prechodné ustanovenie § 293m 
účinné od 1.1.2016 sa športovec 
nepovažuje za zamestnanca. Športová 
organizácia ho počas tohto obdobia 
neprihlasuje ako svojho zamestnanca  do 
SP, športovec nemá poistenie ako 
zamestnanec a poistné do SP sa 
neodvádza.

Daň z príjmov fyzických osôb
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov sa príjem považuje za príjem zo 
závislej činnosti § 5 ods, 1 písm. m).
NÁROK NA: 
- nezdaniteľnú časť základu dane (rok 

2016:....);
- Daňový bonus ( 2016: ...)

Ak športovec nepoberá iné príjmy, špotová 
organizácia vykonáva Ročné zúčtovanie 
dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vykonávanie športu ako SZČO

Zdravotné poistenie:
Podľa zákona č. 580/2004 Z.z.  o 
zdravotnom poistení má rovnaké povinnosti 
ako iné SZČO.

Sociálne poistenie:
Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 
poistení má rovnaké povinnosti ako iné 
SZČO.

Daň z príjmov fyzických osôb
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov je osobitne definovaný v § 6 ods. 2 
písm. e).
NÁROK NA: 
- nezdaniteľnú časť základu dane (rok 

2016:....);
- Daňový bonus ( 2016: ...)
- Uplatňuje skutočné výdavky alebo 

paušálne výdavky

Športovec podáva daňové priznanie.



Pracovný 
pomer zák. 

práce
Zmluva o PvŠ SZČO

PROFESIONÁLNY ŠPORT

Zdravotné 
poistenie

- Prihlásenie ZP
- Odvody ŠO 10%
- Odvody zam. 4%

Nepovažuje sa za 
zamestnanca

14% z VZ 
minimálne 60,06 €

Sociálne 
poistenie

-prihlásenie SP
- Odvody ŠO 25,2% 
- Odvody zam. 9,4%

Od 1.1.2016 do 
31.12.2008 sa 
nepovažuje za 
zamestnanca

28,40% z VZ 
(1,486 koeficient)

DzP 
fyzických 

osôb

Príjem zo závislej 
činnosti

§ 5 ods. 1 písm. a)
- nárok na 

nezdaniteľné časti

Príjem zo závislej 
činnosti

§ 5 ods. 1 písm. m)
-  nárok na 

nezdaniteľné časti

Príjem z podnikania
§ 6 os. 2 písm. e)

- nárok na 
nezdaniteľné časti
- Skutočné alebo 
paušálne výdavky

Alica Fisterová



Zákonník 
práce

Zmluva o PvŠ SZČO

čistý príjem 
športovca 

2119,61

Zdravotné poistenie 120,00

Sociálne poistenie 282,00

Daň z príjmov ZČ 
478,39

čistý príjem 
športovca 

2430,16

Daň z príjmov ZČ
509,75

Zdravotné poistenie = 
samoplat. = 60,06 Sociálne poistenie 

športovec = 545,75

čistý príjem 
športovca 

1854,40

Daň z príjmov FO
252,42

Zdravotné poistenie = 60,06

p
la

tí 
šp

o
rt

o
ve

c

O
d

m
en

a

3000 € 3 000 € 3000 €

N
ák

la
dy

 
šp

or
to

ve
j 

or
ga

ni
zá

ci
e

4056 € 3 000 € 3 000 €
Alica Fisterová



Alica Fisterová

Povinnosti športovej organizácie 

Vedie evidenciu odpracovaných 
hodín a dní odpočinku

Zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia

Zákon o BOZP

PROFESIONÁLNY ŠPORT



AMATÉRSKY ŠPORT

zmluva o 
amatérskom 

vykonávaní športu

DAŇ Z PRÍJMOV
Príjmy z podnikania
■ § 6 ods.2 písm. e)
■ Paušálne alebo 

skutočné výdavky
Podáva daňové 
priznanie

Zdravotné 
poistenie
■ 14% z VZ

Sociálne poistenie
■ 28,40% z VZ 
■ (1,486 koeficient)

zmluva o príprave 
talentovaného 

športovca

DAŇ Z PRÍJMOV
Príjmy z podnikania
■ § 6 ods.2 písm. e)
■ Paušálne alebo 

skutočné výdavky
Podáva daňové 
priznanie

Zdravotné 
poistenie
■ 14% z VZ

Sociálne poistenie
■ 28,40% z VZ 
■ (1,486 koeficient)

dohoda o práci 
vykonávanej mimo 

pracovného pomeru

DAŇ Z PRÍJMOV
Príjem zo závislej 
činnosti
■ § 5 ods.1 písm. a)

Ročné zúčtovanie 
DzP ZČ

Zdravotné 
poistenie
■ Zamestnanec 4%
■ Organizácia 10%

Sociálne poistenie
■ Zamestnanec 9,4%
■ Organizácia 25,2%

bez zmluvy

Alica Fisterová



POVINNOSTI ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

Alica Fisterová

Zmluvy o 
profesionálnom 

vykonávaní športu

Zmluvy o amatérskom 
vykonávaní športu

Zmluvu o príprave 
talentovaného 

športovca

DO 30 DNÍ

Oznámenie NÁRODNÉMU ŠPORTOVÉMU ZVÄZU uzavretia



•§ 80/4
• O PROFESIONÁLNOM ŠPORTOVCOVI
• a) overení zdravotnej spôsobilosti, 
• b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje. 

•§ 80/5
• O AMATÉRSKOM ŠPRORTOVCOVI
• a) overení zdravotnej spôsobilosti, 
• b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje. 

•§ 80/6
• O ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOCH
• a) druh odbornej činnosti v športe, 
• b) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti, 
• c) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená, 
• d) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka, 
• e) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, 
• f) údaj o overení bezúhonnosti, 
• g) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového 

odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g). 

•§ 80/7
• O DOBROVOĽNÍKOVI
• a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 
• b) označenie vysielajúcej organizácie, 
• c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, 
• d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, 
• e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady. 

VEDENIE ZDROJOVEJ EVIDENCIE § 8 ods. 3 ZoŠ

Alica Fisterová



ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Kontrol
ór

Volený 
alebo 
inak 

ustanov
ený do 
funkcie 
najvyšší

m 
orgáno

m 
športov

ej 
organiz

ácie

- Tréner a inštruktor športu
- FO vykonávajúca odbornú činnosť v športe na 
základe odbornej spôsobilosti získanej podľa 

osobitných predpisov
  - FO vykonávajúca činnosť v športe na základe 

odbornej spôsobilosti určenej predpismi 
športového zväzu

- FO vykonavájúca činnosť v športe, na ktorú sa v 
súlade s pravidlami súťaže a predpismi 
športového zväzu nevyžaduje odborná 

spôsobilosť
- Funkcionár ŠO

- Dopingový komisár

VYKONÁV
AJÚ 

ČINNOSŤ

V 
pracovno
m pomere

Na 
základe 

dohody o 
vykonáva
ní práce

Podľa 
Obchodn

ého 
zákonníka

Podľa 
Občiansk

eho 
zákonníka

Na 
základe 

dobrovoľn
íctva

VZNIK OPRÁVNENIA 
DŇOM ZÁPISU 
ŠPORTOVÉHO 

ODBORNÍKA DO 
REGISTRA FO



ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

• - Tréner a inštruktor športu
• - FO vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej 

podľa osobitných predpisov
•   - FO vykonávajúca činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi 

športového zväzu
• - FO vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi 

športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť
• - Funkcionár ŠO
• - Dopingový komisár
•VYKONÁVAJÚ ČINNOSŤ

•V pracovnom pomere
•Na základe dohody o vykonávaní práce
•Podľa Obchodného zákonníka
•Podľa Občianskeho zákonníka
•Na základe dobrovoľníctva

Kontrolór Volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším 
orgánom športovej organizácie

VZNIK OPRÁVNENIA 
DŇOM ZÁPISU 
ŠPORTOVÉHO 

ODBORNÍKA DO 
REGISTRA FO

Alica Fisterová



ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Odborná spôsobilosť

● Na vyzvanie je povinný (komukoľvek, napr. aj rodičom športovca) 
preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti 
športového odborníka.

● Nepreukázaná odborná spôsobilosť – závažné porušenie povinnosti

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za:
     a) obzvlášť závažný zločin
     b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, rodine a mládeži, 
všeobecne nebezpečný čin, proti republike, proti poriadku vo verejných veciach, proti iným právam a 
slobodám
     c) iný trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej 
umy alebo použitím nátlaku

Alica Fisterová



ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

PRACOVNÝ POMER
DOHODA O VP

• Daň z príjmov

• § 5 ods. 1 písm. a); Odpočítateľné položky
• Zdravotné poistenie

• Zamestnanec 4%, Zamestnávateľ 10%
• Sociálne poistenie
• Zamestnanec 9,4%, Zamestnávateľ 25,2%

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
Daň z príjmov
•§ 6 ods. 2 písm. e); Odpočítateľné položky
•Podáva daňové priznanie
Zdravotné poistenie
•14%
Sociálne poistenie
•28,40% z VZ (1,486 koeficient)

OBČIANSKY ZÁKONNÍK
•Daň z príjmov
•§ 8 ods. 1 písm. a
•§ 9 ods. 1 písm. g (§ 9 ods. 1 písm.i)
Podáva daňové priznanie
•Zdravotné poistenie
•14%

•Sociálne poistenie
•Nespadá pod sociálne poistenie

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
Daň z príjmov
•§ 8 ods.1 písm. r)
•§ 9 ods. 1 písm. m) oslobodenie do 500 €
Pri prekročení oslobodenej čiastky podáva 
daňové priznanie
Zdravotné poistenie
•Do VZ sa zahrňuje suma prevyšujúca 

oslobodených 500 €
Sociálne poistenie
• Nespadá pod sociálne poistenie

KONTROLÓR - volená funkcia
Daň z príjmov závislá činnosť

- § 5 ods. 1 ods. d) ZoDP

Alica Fisterová


